
E como Jesus veio para Deus cumprir a Divina Promessa feita em Joel, 2, 
28 a 32, para encher a Humanidade de Intermediários, de Profetas, Viden-
tes ou Médiuns, QUE DIREITO TINHAM, a Besta e o Falso Profeta, previstos 
no capítulo 13, do Apocalipse, de atraiçoar o DESÍGNIO DIVINO?

Custa-vos entender, homens de governo temporal, que faz quase dois mil 
anos, que reis, povos e nações, como adverte o capítulo 13, do Apocalipse, 
VIVEM PARA ATRAIÇOAR DEUS E SUA DOUTRINA, PARA ADORAR A BESTA E 
O FALSO PROFETA, em suas vendagens de falsas ciências e de falsas humil-
dades?

E assim procedendo, homens de governo temporal, como evitar aquelas 
tenebrosas punições, previstas por Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, as 
mesmas do Apocalipse, capítulos 17, 18 e 19?

Respondam, homens de governo temporal: Também a Maria Maior, 
na Mensagem Mediúnica de Fátima, entregue a duas moças videntes ou 
profetizas, andou cometendo informes errados?

Ou será que duvidais da Divina Causa Originária, Deus ou Pai Divino, ou 
do Princípio Espiritual que tudo Origina, Sustenta e Destina Inquestiona-
velmente?

Ou pensais que Deus cancelou OS DEZ MANDAMENTOS?
Ou que Deus tenha destruído Seus Dons do Espírito Santo, Carismas ou 

Mediunidades, os veículos da Revelação Perene?
Ou que Deus errou quando mandou Moisés, os Profetas e Jesus, entregar 

os inconfundíveis testemunhos daquilo que cumpre à Revelação fazer, que 
é advertir, ilustrar, e dar provas de que existem LEIS DE DEUS que pairam 
acima das leis grosseiras do mundo físico?

Ou será que, viciados em cultos bestiais e de falsos profetismos, aque-
les previstos no capítulo 13, do Apocalipse, estais decididos a serem do 
número dos cabritos, a serem expulsos do Planeta?

Como, homens de governo temporal, principalmente os da ÁREA DE 
EDUCAÇÃO ESPIRITUAL E MORAL DOS FILHOS DE DEUS, quereis que a 
JUSTIÇA DIVINA vos julgue?

E que ninguém deixe de ler com total atenção os capítulos 14, 19, 21 e 22 
do Apocalipse. Porque as faxinas Apocalípticas trarão os tempos chamados 
UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, quando a JUSTIÇA DIVINA encami-
nhará no rumo apontado por Deus em Isaías, capítulo 11. Porque no Prin-
cípio ou Deus, não há cancelamento de SEUS DESÍGNIOS, e nem precisam 
de filhos remendões de SEUS DIVINOS DESÍGNIOS.
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DO ESPÍRITO DA VERDADE AOS GOVERNOS TEMPORAIS!
Sendo as VERDADES DIVINAS para toda a carne, como muito bem ensina a 

Bíblia, do Gênese ao Apocalipse, por que os governos temporais favorecem 
os criminosos parasitismos clericais, as bestialidades e os falsos profetis-
mos, como registra o capítulo 13, do Apocalipse, que desgraçadamente iria 
acontecer, fazendo gorar o Plano Divino, a Civilização Fraternista Universal, 
anunciada por Deus no capítulo 11, do Profeta, Vidente ou Médium, Isaías?

 Sabem ao menos os governos temporais, e dentro deles as organiza-
ções responsáveis pela EDUCAÇÃO E CULTURA DO POVO, o que Deus quer 
que Seus filhos saibam, de DOUTRINA DA VERDADE, com o propósito de 
formar o melhor caráter dos futuros adultos, começando por ensinar certo 
as crianças, os jovens principalmente?

Por que, senhores governadores temporais, e dentro deles os mais respon- 
sáveis pela EDUCAÇÃO E CULTURA DO POVO, Jesus e o Apocalipse anun-
ciam medonhas tragédias punitivas, para os anos finais do II Milênio?

MATEUS, CAPÍTULOS 24 E 25.
APOCALIPSE, CAPÍTULOS 17, 18 E 19.

Ou será que, para governantes temporais e os funcionários da EDUCAÇÃO 
E DA CULTURA DO POVO, Deus não diz coisa alguma, para que os parasi-
tismos clericais, traidores das verdades bíblicas fundamentais, encontrem 
neles apoios também criminosos, isto é, traições contra as verdades bíbli-
cas fundamentais?

Aprendam o que Deus enviou por Moisés e Jesus, para toda a carne, para 
todos os responsáveis pela EDUCAÇÃO ESPIRITUAL E MORAL DOS SEUS 
FILHOS ESPARRAMADOS SOBRE A TERRA:

1 – Moisés entregou a Lei de Deus e o Primeiro Pentecostes, ou Batis-
mo de Dons da História, como devem ler no Livro de Números, capítulo 
11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela Lei Suprema e a Consoladora 
Revelação, para evitar desvios comprometedores, comércios de engodos 
ou simulações, ou fingimentos, etc.

2 – Infelizmente para a Humanidade, e como sempre aconteceu depois 
dos ENSINOS e das GRAÇAS vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, 
ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto 
verdadeiro, etc.

3 – E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de Profe-
tas ou Médiuns, e Anjos ou Espíritos Mensageiros, prometeu a vinda do 
Verbo Exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes ou Derrame de Dons 
para TODA A CARNE, aquilo que o Livro dos Atos dos Apóstolos registra 
perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo 
milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los:



1 – EU SOU O SENHOR TEU DEUS, NÃO HÁ OUTRO DEUS.
2 – NÃO FARÁS IMAGENS QUAISQUER, PARA AS ADORAR.
3 – NÃO PRONUNCIARÁS EM VÃO O NOME DE DEUS.
4 – TERÁS UM DIA, NA SEMANA, PARA DESCANSO E RECOLHIMENTO.
5 – HONRARÁS PAI E MÃE.
6 – NÃO MATARÁS.
7 – NÃO COMETERÁS ADULTÉRIO.
8 – NÃO FURTARÁS.
9 – NÃO DARÁS FALSO TESTEMUNHO.

10 – NÃO DESEJARÁS O QUE É DO TEU PRÓXIMO.
O VERBO AFIRMA A SOBERANIA DA LEI

“Vai e vive a Lei.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Pecar contra um mínimo Mandamento, é como pecar contra toda a Lei.”
“Meu pai, minha mãe e meus irmãos, são os que ouvem a Lei e a praticam.”
“Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis.”
“Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade.”
“Não sairás dali, até pagar o último ceitil.”

COMO JESUS TRATOU OS PADRES?
“Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas 

portas do Templo da Verdade, não entrais e não permitis a entrada aos que 
poderiam fazê-lo.”

“Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida 
e os afeminados estão na vossa frente a caminho do Céu.”

“Ai de vós, que perseguistes e matastes os Profetas, pois mais um mata-
reis e por todos estes crimes respondereis.”

ESPÍRITO SANTO É GRAÇA MEDIÚNICA!
Resumo dos Dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, 

nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim caris-
mas ou mediunidades, por onde Anjos ou Espíritos Mensageiros produzem 
maravilhas:

“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne 
profetizasse” – Números, 11, 29.

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a Minha Bênção 
sobre a tua descendência” – Isaías, 44, 3.

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos 
e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão 
visões” – Joel, 2, 28.

“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos 
o Senhor a si quiser chamar” – Atos, cap. 2.

“Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro 
de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de mara-
vilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as 
línguas diversas, e a outro as interpretações” – I Ep. Coríntios, cap. 12.

“Caríssimos, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são 
de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no 
mundo” – I Ep. de João, cap. 4.

“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos 
da ressurreição, serão como os anjos do céu” – Mateus, cap. 22, 30.

“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravi-
lhas, e Dons do Espírito Santo, distribuídos por Sua Vontade” – Hebreus, 2, 4.

“Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: 
Vinde, e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, se chamava então 
vidente” – I Samuel, 9, 9.

“E estes sinais seguirão aos que crerem: Expulsarão os demônios; fala-
rão novas línguas; manusearão serpentes; bebendo potagem mortífe-
ra, não lhes fará mal; porão as mãos sobre os enfermos e os curarão” – 
Marcos, 16, 17.

“Aquele que pecar contra o Filho do homem será perdoado, mas aquele 
que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” – Jesus em 
Lucas, 12, 10.

É da Vontade de Deus que os governos temporais, e principalmente os 
responsáveis diretos pela EDUCAÇÃO ESPIRITUAL E MORAL DO POVO, 
tenham de ignorar as verdades sobre a Inderrogável Lei de Deus, sobre as 
Instrutivas e Consoladoras Graças Mediúnicas, e sobre Jesus, como Exem-
plificador da vivência da Lei de Deus e de como cultivar o mais SANTO 
MEDIUNISMO, A LUZ DO MUNDO E O SAL DA TERRA?

Ou será que os governantes temporais têm vergonha de respeitar Deus, 
Moisés, Jesus e a Bíblia, com seus ensinos inconfundíveis e acima de tudo 
inalienáveis?

Ou será que foi proibido por Deus que os homens de governo temporal 
leiam o capítulo 13, do Apocalipse, e assim ignorem o que desgraçada-
mente viriam a fazer a Besta Corruptora e o Falso Profeta, atraiçoando a 
Doutrina da Verdade, da Lei de Deus e das Graças Mediúnicas, Doutrina 
que encaminharia os filhos de Deus para aquela Gloriosa Divina Civilização 
Fraternista Universal, apontada por Deus no capítulo 11, do Profeta, Viden-
te ou Médium, Isaías?

Ou será que os homens de governo temporal, querem concorrer para que 
a JUSTIÇA DIVINA faça cair sobre a Humanidade, ao findar do II Milênio, as 
medonhas punições previstas por Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, as 
mesmas do Apocalipse, capítulos 17, 18 e 19?

Ou preferem pensar, tais homens de governo temporal, que Jesus falou e 
fala em vão, e que o Anjo do Apocalipse entregou informes errados?

Perguntem-se, então, homens de governo temporal, e principalmente os 
da EDUCAÇÃO ESPIRITUAL E MORAL DO POVO, porque gorou o Programa 
Divino exposto no capítulo 11, de Isaías.
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